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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ – Villa Vintage Apartman 

 

 

1. Általános rendelkezések 

1. A Villa Vintage apartman a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának 

részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről 

szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján Gyula Város Önkormányzata által 

I.1972-2/2021 iktatószámon regisztrált Magánszálláshely.  

 Szálláshely szolgáltató neve: Baumanné Bodor Márta 

 Szálláshely címe: 5700 Gyula, Villa utca 15/A 

 Postacím: 5700 Gyula, Toldi Köz 4.sz 

 Telefon: +36/30-680-7642 

 E-mail cím: villavintage.gyula@gmail.com 

 Adószám: 60665791-1-24 

 Nyilvántartási szám: 21344274/2021 

 Regisztrációs szám: 1030 

 NTAK regisztrációs szám: MA21003350 

 

2. Adatkezelő: Baumanné Bodor Márta tulajdonos a továbbiakban: Adatkezelő. 

3. Baumanné Bodor Márta mint a szálláshely tulajdonosa és üzemeltetője minden 

esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés 

jogszerűségét és célszerűségét. 

4. Az Adatkezelő, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs 

önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

5. Az Adatkezelő az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót készítette a Vendégei számára 

(továbbiakban Tájékoztató), mely az Adatkezelőnél elektronikusan, valamint a 

szálláshelyen nyomtatott formában is elérhető. 

6. Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások 

során történő adatkezelésről. 

7. Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz 

szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az 
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Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 

8. Az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, 

azonban az ilyen eltérésekre és annak pontos módjára az Adatkezelő a Vendéget 

előzetesen tájékoztatja. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő 

adatkezelésről, az Adatkezelő az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az 

érintett részére. 

9. Kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez 

törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges. 

10. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag 

azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló 

személyek ismerhetik meg, akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van. 

  

2. Az adatkezelés célja 

1. A jelen szabályzat elsődleges célja, hogy a Szálláshellyel kapcsolatba kerülő 

természetes személyek, Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket 

és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes 

személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak 

megfelelően. 

2. Hivatkozva az 1. pontban meghatározottakra, a jelen szabályzat célja annak 

biztosítása, hogy az apartman mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok 

adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény és a GDPR, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. 

évi CVIII. törvény, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek. 

3. Az Adatkezelő tehát kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy az 

érintett által a szallas.hu-n vagy más fórumon keresztül vagy más módon 

rendelkezésre bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott adatokat 

védelemben részesítse, és az érintetek információs önrendelkezési jogukat 

tiszteletben tartsa. 

4. A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése 

önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának (szállás) 

biztosítása, a kapcsolattartás, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása. A 

jelen pontban foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és 

számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi és a határidő elteltével törli azokat. 

 

 

 



3 
 

 

 

3. Az adatkezelés elvei: 

1. Arányosság, szükségesség elve: Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 

adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 

személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.  

2. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása 

és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden 

szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.  

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg 

kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, 

ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 

helyreállításhoz szükségesek.  

4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az 

érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

5. Önkéntesség elve: Az érintett általi adatszolgáltatás önkéntes. Az Adatkezelő a 

személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. 

 

4. Az adatkezelő nyilatkozatai: 

 Az Adatkezelő kijelenti, hogy  

 az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezéseinek megfelelően jár el. 

 az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az 

Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott 

adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van. 

 gondoskodik arról, hogy a mindenkor hatályos szabályzat az érintett részére folyamatosan 

hozzáférhető legyen, ezzel érvényre juttatva az átláthatóság elvét. 

 a Szálláshelyen megszálló Vendégek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi 

előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési 

intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében 

eljárási szabályokat alakított ki. 

 az általa kezelt adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz és 

adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő 

valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja. 

 a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni 

védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. 

 a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. 

 a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben 

továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben 

kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és 

ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
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 az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok 

körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 

időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 

adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az 

Adatkezelő felelősségét kizárja. 

 Megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával az automatizált adatállományokban tárolt 

személyes adatok védelme érdekében az Adatkezelő gondoskodik a véletlen vagy jogtalan 

megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy 

terjesztés megakadályozásáról. 

 

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre 

1. Ajánlatkérés, foglalás 

Az Online, személyes (papír alapú) vagy telefonos ajánlatkérés, és foglalás esetén az 

Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől: vezetéknév, 

keresztnév, lakóhely (cím, település, irányítószám, ország), e-mail cím, telefonszám.  

 

2. Vendég-nyilvántartás  

A szálláshely szolgáltatás igénybevételekor (érkezéskor) a Vendég kitölti a Regisztrációs Lapot,  

A Vendég ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi kötelezően megadandó 

adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából 

addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott 

kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti: vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési hely, idő, 

személyi igazolvány / útlevél száma, érkezés és távozás ideje, e-mail, telefonszám, 

állampolgárság, külföldi állampolgár esetében a határátlépés helye és ideje. A szálláshely papír 

alapú vendégkönyvet nem vezet, a vonatkozó jogszabály által meghatározott Vendegem 

szoftvert használja. 2021.09.-hónaptól az alkalmazásban elérhető okmányolvasó használata 

kötelező. A vendégadatok rögzítése egy személyazonosító okmány (személyi igazolvány, 

vezetői engedély vagy útlevél) beolvasásával lehetséges. Az okmányt beolvasni a 

mobiltelefonon futtatott VENDÉGEM alkalmazással lehet. 

 „Magyarországon csak úgy végezhető szálláshely-szolgáltatási tevékenység, ha a működési 

engedéllyel rendelkező szálláshelyet a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK) 

regisztrálják. A VENDÉGEM szoftver az adott szálláshely NTAK-regisztrációja során ingyenesen 

igényelhető az NTAK felületén.” 

A Vendégem.hu   alkalmazás adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el:  

https://info.vendegem.hu/docs/VENDEGEM_adatkezelesi_tajekoztato_20200901.pdf 

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshely szolgáltatás 

igénybevételének feltétele. 

 

3. Kapcsolattartás  

Az Adatkezelő hírlevél-küldő rendszert nem alkalmaz. 

https://info.vendegem.hu/docs/VENDEGEM_adatkezelesi_tajekoztato_20200901.pdf
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Az Adatkezelő időszakosan – a kapcsolattatás fenntartása érdekében, illetve a csak és kizárólag 

korábbi vendégek számára érvényes üdülési ajánlatról – e-mailt küldhet és / vagy az egykori 

Vendéget felhívhatja telefonon. A Vendégek a Regisztrációs lapon az érkezéskor kifejezett 

hozzájárulásukat adják ehhez. 

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a részére más célból megadott adatoktól 

elkülönítetten tárolja, ezeket az Adatkezelő nem jogosult továbbítani harmadik személynek. 

Az Adatkezelő biztosítja azt, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel. 

 

4. Facebook közösségi médiafelület  

Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon. 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő részéről tartalmak megosztása. A Facebook oldal 

segítségével a Vendég tájékozódhat a szálláshelyről. A Facebook oldal adatkezeléséről 

tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a 

facebook.com címen kaphat. 

5. Kamerarendszer  

o Az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely területén kamerák nem üzemelnek. 

  

6. Adatbiztonság 

1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgálja 

ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, 

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, 

sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 

ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő minden 

szükséges biztonsági intézkedést megtesz.  

2. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak engedélyezett célra 

használják. Ennek biztosítására titoktartási kötelezettséget vállalnak, amely kötelezettség a 

tevékenység befejezte után is fennáll. 

  

7. Adattovábbítás 

1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett 

külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, 

bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja. 

2. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett 

tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt 

személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a 

továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést élőíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

  

http://www.facebook.com/
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8. Adatfeldolgozók 

Az Adatkezelők az adatfeldolgozók. 

  

9. Jogorvoslat 

1. Tájékoztatás  

Az érintett az villavintage.gyula@gmail.com email címre, vagy az Adatkezelő nevére és címére 

postán eljutatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az 

Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartalmáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdés 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

Az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéshez kötött intézkedések 

ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

az érintett személyes adatainak körét és számát, a kérdéses eset időpontját, körülményeit, 

hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadásra mely törvény mely rendelkezése alapján kerül sor és tájékoztatja 

az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. 

2. Helyesbítés  

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. 

A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelmemre történő 

helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a 6. a. pontban 

foglaltak az irányadóak. 

3. Törlés és zárolás, tiltakozás 

A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Info.tv. 17.§ – 

21.§-ban foglaltak irányadóak. 

4. Bírósági jogérvényesítés 

Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági 

eljárásra az Info.tv. 22.§-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv 

2:51.§ – 2:54.§-ban foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak. 

  

 

 

mailto:villavintage.gyula@gmail.com
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10. Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az 

érintetteket értesíti. Az Adatkezelő a Vendégei által átadott adatok helyességéért 

felelősséget nem vállal. 

Adatvédelmi kérdésekben az érintett bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság segítségét. 

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2021.09.08.-tól hatályos visszavonásig. 

 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

